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Introdução
No Brasil, a equoterapia é definida como “[...] um método terapêutico e educacional que 

utiliza o cavalo dentro de uma abordagem interdisciplinar, nas áreas de saúde, educação e equitação, 
buscando o desenvolvimento biopsicossocial de pessoas com deficiência e/ou com necessidades especiais.” 
(ANDE, 2015, p.11).

O cavalo é um animal “dócil, de porte e força, que se deixa montar e manusear” (ANDE, 
2015, p.12). Ele é o agente deste método e produz o movimento tridimensional definido como um 
movimento para cima e para baixo no plano vertical, para a direita e para a esquerda no plano horizontal 
e segundo o eixo transversal do cavalo, e em um movimento para frente e para trás, segundo o seu eixo 
longitudinal (WICKERT, 2015).

Dentre as três andaduras naturais do cavalo, passo, trote e galope, o passo é a andadura 
básica utilizada na equoterapia, pois ao passo é produzido o movimento tridimensional (UZUN, 2005; 
WICKERT, 2015). Além disso, o deslocamento do cavalo ao passo também possui diferentes passadas, 
segundo sua velocidade e frequência: antepistar, sobrepistar e transpistar (MEDEIROS; DIAS, 2008).

A terapia com cavalo pode ser aplicada em três diferentes áreas, tais como: “reabilitação, para 
pessoas com deficiência física e/ou mental; educação, para pessoas com necessidades educativas especiais e 
outros; social, para pessoas com distúrbios evolutivos ou comportamentais” (ANDE, 2017).

A equoterapia gera benefícios físicos, psíquicos, educacionais e sociais e é indicada para diversas 
deficiências ou características, como lesões neuromotoras, patologias ortopédicas, disfunções sensório-
motoras, necessidades educativas especiais, distúrbios evolutivos, comportamentais, de aprendizagem e 
emocionais (ANDE, 2017).

Lermontov (2004) apresenta os benefícios gerados pela equoterapia:
1) benefícios físicos/ psicomotores – melhora no equilíbrio; coordenação motora; melhora na 

postura; adequação do tônus muscular; alongamento e flexibilidade muscular; dissociação de movimentos; 
melhora nos padrões anormais através da quebra de padrões patológicos; consciência corporal: esquema 
e imagem corporal; melhorias na respiração e na circulação; integração dos sentidos; funções intelectivas 
(cognição); fala e linguagem; melhoria do apetite, digestão e deglutição; fadiga; ganhos obtidos para as 
atividades de vida diárias.

2) benefícios sociais – socialização do praticante, diminuição da agressividade, aproximação 
com outras pessoas, respeito e amor aos animais, enriquecimento de experiências e novos estímulos.

3) benefícios psicológicos – autoconfiança e auto-estima; bem-estar; estimula o interesse no 
mundo exterior; relações do praticante.
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Apesar dos benefícios que o tratamento equoterápico pode gerar, é necessário tomar algumas 
precauções ou até mesmo pode ser contraindicado, sendo necessário atentar-se a casos como instabilidade 
atlanto-axial, osteoporose, rigidez articular, luxação de quadril, distrofia muscular, epilepsia, hidrocefalia, 
amputação, hipertensão, obesidade, quadros inflamatórios e infecciosos, alergias (ANDE, 2015).

Sendo assim, para iniciar o atendimento equoterápico, o praticante deve receber parecer 
favorável de avaliação médica, psicológica e fisioterápica. Além destes profissionais, a equipe é formada 
por outros profissionais de diferentes áreas como fonoaudiólogo, pedagogo, profissional de educação 
física, terapeuta ocupacional, que planejam em conjunto as sessões a serem realizadas com cada praticante.

As sessões, então, são planejadas a partir de um programa específico, de acordo com as 
“necessidades e potencialidades do praticante”, têm duração média de 30 minutos (LERMONTOV, 
2004), e são divididas nas fases citadas por Medeiros e Dias (2008): aproximação (vínculo afetivo inicial 
entre o praticante e o cavalo), montaria (momento central da terapia, com atividades específicas de cada 
praticante) e desfecho (separação com atividades que encerrem a sessão).

Os programas podem ser estabelecidos conforme a necessidade do praticante, sendo o cavalo, 
um agente cinesioterapêutico no programa hipoterapia, um agente pedagógico no programa educação/
reeducação e um agente de inserção social nos programas pré-esportivo e prática esportiva adaptada 
(LERMONTOV, 2004; MEDEIROS; DIAS, 2008; ANDE, 2017; UZUN, 2005).

Os resultados da equoterapia, conforme já informado, são importantes para diversas patologias, 
dentre elas é possível destacar o transtorno do espectro autista (TEA), que trata-se de uma alteração do 
termo autismo infantil. As principais características desse transtorno, segundo o DSM-V (2014) são: 
prejuízo na comunicação e interação social; e padrões restritos e repetitivos de comportamento, interesses 
ou atividades.

Considerando o  desenvolvimento das pessoas com TEA, a equoterapia gera resultados 
significativos. Eles podem refletir nos hábitos de independência, além dos aspectos afetivos, sociais e 
cognitivos, sendo importante, dessa maneira, necessário encorajar o praticante a alcançar independência 
sobre o cavalo (FREIRE; ANDRADE; MOTTI, 2005).

Na pesquisa de Freire, Andrade e Motti (2005), os autores realizaram uma pesquisa com 
equoterapia com sete crianças com TEA. Eles encontraram melhoras em resultados relacionados a 
características autísticas como postura corporal ou gestos para iniciar ou modular a interação social, 
obedecer ordens simples, percepção, exploração e relacionamento com o animal, iniciativa própria, além 
de redução de estereotipias e estado de excitação. E concluíram que a equoterapia auxilia na melhora 
das relações sociais da criança autista, favorecendo melhor percepção do mundo externo e ajuste tônico 
postural adequado.

Freire (2006) também identificou melhoras com uma criança com TEA após a realização 
de sessões de equoterapia com pôneis. Segundo a autora, os pôneis facilitam o trabalho de aproximação 
devido à sua baixa estatura, tornando-os menos ameaçadores, além da docilidade e facilidade deste animal 
andar em vários lugares, que seriam inacessíveis a cavalos mais altos. A criança autista iniciou as sessões 
realizando jogos próximo ao pônei, e com o passar das sessões foi se interessando pelo animal, até realizar 
a montaria. Depois disso a criança com TEA passou a aceitar cavalos maiores e a interagir tanto com o 
animal quanto com a equipe. A autora concluiu que o cavalo teve o papel de facilitador no relacionamento 
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social da criança autista, além de que fora do ambiente da equoterapia, a criança começou a observar 
mundo ao seu redor, melhorou a intenção de se comunicar, permitindo aproximação e contato com as 
pessoas.

No estudo de Barbosa (2016) foi desenvolvido um programa de equoterapia com três 
crianças com TEA. Foram desenvolvidas posturas com diferentes níveis de complexidade e de auxílio aos 
participantes, e todos evoluíram na aprendizagem das posturas, uma vez que melhoraram a resposta aos 
estímulos, passando pelos auxílios físico-verbal e visual-verbal, até responderem apenas ao auxílio verbal. 

Foram utilizadas, no estudo de Barbosa (2016), algumas estratégias que foram positivas com 
as crianças autistas:

[...] direcionamento da criança para colocação do equipamento de proteção; habituação 
ao contexto após realização da montaria; ensino das posturas utilizando-se de auxílio 
verbal, visual-verbal e/ou físico-verbal; reforçar os sucessos da criança; promoção de 
estratégias para amenizar a irritabilidade, como o uso de contagem (estipulação de 
tempo) para permanência nas posturas, como também para o reforço; antecipar e 
prevenir a criança de possíveis mudanças, quando possível; expor os limites de forma 
clara e objetiva e permitir que a criança se expressasse (BARBOSA, 2016, p. 105).

Além disso, Barbosa (2016) encontrou que os comportamentos disruptivos dos participantes 
melhoraram com o passar das sessões, devido ao efeito relaxante e sistematização da terapia, o que, segundo 
a autora, pode ter viabilizado uma zona de conforto às crianças com TEA. Ela concluiu que os auxílios 
foram efetivos para ensinar diferentes posturas sobre o cavalo a crianças com TEA, e que a associação de 
estímulos de maneira direcionada pode levar ao sucesso na aprendizagem.

Cruz e Pottker (2015) realizaram uma revisão na literatura e encontraram benefícios que a 
equoterapia pode gerar em crianças autistas, uma vez que a interação com o cavalo desenvolve novas formas 
de comunicação, socialização, autoconfiança e autoestima. Os autores citaram Duarte e colaboradores 
(2015) para confirmar que a equoterapia gera contribuições físicas, mentais e sociais, pois o “contato com 
o cavalo estimula os movimentos do corpo, e também faz com que o individuo crie afeição pelo animal, e 
posteriormente pelas pessoas, ajudando em um desenvolvimento biopsicossocial” (DUARTE et al., 2015 
apud CRUZ; POTTKER, 2015, p.156).

No estudo de Souza e Silva (2015) foram entrevistados profissionais de uma equipe 
multidisciplinar de equoterapia e foi encontrado, a partir das dificuldades da criança com TEA participante 
do estudo, tais como interação social, déficits nos aspectos psicológicos, afetivo, psicomotor, social e 
de comunicação, que a equoterapia foi um método fundamental e eficaz para o desenvolvimento da 
criança, proporcionando bem-estar e qualidade de vida, e melhorando coordenação motora, equilíbrio, 
afetividade, relacionamentos sociais, autonomia e autoestima.

Além dos benefícios diretamente relacionados à equoterapia, é possível considerar sobre seus 
benefícios relacionados ao processo inclusivo de crianças com outras deficiências em escolas regulares.

No Portal Acesse, por exemplo, Baatsch (2017) confirmou os benefícios cognitivos e 
comportamentais da equoterapia, indicações que vão além dos mais conhecidos benefícios motores, e 
listou muitos objetivos alcançados com a terapia com cavalo:
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[...] organização, diminuição da ansiedade, diminuição da agressividade, marcha, melhora 
da marcha, dissociação de cintura, comunicação, interação, socialização, equilíbrio, 
adequação de tônus muscular, atenção, concentração, memória, postura, coordenação 
motora, compensação de ombro, coordenação motora global, fina, grossa e viso motora, 
alongamento muscular, fortalecimento muscular, fortalecimento de membros inferiores 
e superiores, ritmo, fala, linguagem, deglutição, diminuição da sialorreia, aprendizagem 
cognitiva, aprendizagem motora, motivação, afetividade, amizade, controle cervical, 
controle de tronco, noção temporal, noção espacial, lateralidade, mobilidade de 
membros superiores e inferiores, entre outros (BAATSCH, 2017, p.2).

A autora discutiu sobre a importância da atuação da equoterapia no processo de inclusão 
escolar, uma vez que a terapia contribui com o alcance de objetivos que melhorem o processo de inclusão 
do aluno. Dessa maneira, ela relatou meios por onde são alcançados tais objetivos, como por exemplo, a 
realização de exercícios direcionados à aprendizagem, com materiais pedagógicos e adaptados (BAATSCH, 
2017).

No estudo de Silva (2010), foi acompanhada a participação de um aluno com deficiência 
visual em um programa de equoterapia e sua influência no processo de inclusão desse aluno. O aluno 
frequentava o programa de equoterapia e estava matriculado na rede regular de ensino, e na busca de 
aumentar seu interesse escolar, foram desenvolvidas estratégias, como a solicitação ao aluno que levasse sua 
rotina (escrita em Braille) às sessões de equoterapia e a participação da pesquisadora no ambiente escolar 
desse aluno, o acompanhando nas atividades da sala de recursos e levando materiais com conteúdos 
que envolviam o cavalo e a equoterapia. Os resultados mostraram benefícios gerados pela equoterapia, 
conforme relatado pelas professoras, uma vez que o aluno se mostrava mais alegre, motivado, esforçado e 
participativo nas atividades de sala de aula após ter iniciado a participação no programa de equoterapia.

Rubim (2012) analisou o contexto equoterápico e seus impactos na escola de um aluno com 
Síndrome de Down. A pesquisadora considerou que, mais do que estar na equoterapia, o aluno avançou 
em suas aprendizagens, pois consolidou uma relação saudável que o permitiu revelar-se como sujeito 
que aprende, e assim, a equoterapia refletiu no espaço de sala de aula, já que o aluno era “convidado a se 
expressar e a se posicionar [...] havendo envolvimento nas atividades concretas desenvolvidas” (RUBIM, 
2012, p. 111). Ela também pontuou que

[...] a equoterapia e a escola podem ser espaços propícios ao desenvolvimento quando 
suas ações estão em consonância com a organização sistêmica do aluno no seu processo 
de aprendizagem em que o envolvimento com o movimento do seu pensamento é a 
força motriz na promoção e impulsão de seu desenvolvimento (RUBIM, 2012, p. 111).

Na reportagem da revista “A galope”, uma psicóloga afirmou alguns benefícios da equoterapia 
no ambiente escolar de uma criança de 12 anos que apresentava mau comportamento e dificuldade 
de aprendizagem. A psicóloga explicou que o benefício é intuitivo, ou seja, o praticante observa 
comportamentos do cavalo, como obediência e por se deixar ser domado, e passa a respeitar momentos 
de aula e deixa brincadeiras para momentos certos na escola. E os instrutores deste praticante afirmaram 
que o cavalo aumenta a motivação da criança em fazer as atividades e o ambiente “aberto” gera menor 
resistência do que um tratamento convencional em clínicas (A GALOPE, 2012).
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Objetivo
O objetivo deste estudo foi verificar alterações, no contexto escolar de um aluno com 

Transtorno do Espectro Autista, a partir da sua participação em um Programa de Equoterapia.

Método
Este trabalho trata-se de uma pesquisa qualitativa descritiva, do tipo estudo de caso, a qual 

descreve com profundidade, um determinado indivíduo, família ou grupo para investigar aspectos variados 
(MATTOS; ROSSETTO JUNIOR; BLECHER, 2008).

Participaram deste estudo, um aluno com TEA, sua professora de sala e sua professora de sala 
de recursos. O aluno João (nome fictício) possui 5 anos e está matriculado regularmente em uma escola 
municipal de Educação Infantil de uma cidade do interior de São Paulo. Os participantes assinaram um 
Termo de Consentimento Livre e Esclarecido.

O estudo focou a realidade escolar do aluno com TEA após ter iniciado um programa de 
Equoterapia. 

O programa de Equoterapia que o aluno participa, é um projeto de extensão do Departamento 
de Educação Física da UNESP – Bauru intitulado “Programa de Equoterapia buscando o desenvolvimento 
de pessoas com deficiência”. Atualmente, o programa é realizado em um haras particular que cede o espaço 
para desenvolvimento das atividades. O principal instrumento utilizado na equoterapia é o cavalo. No 
programa em questão, o animal é utilizado há vários anos, é treinado para equoterapia e tem boa andadura 
ao passo, que é a mais indicada.

O aluno começou a participar do programa em junho de 2017 e realiza sessões de 30 
minutos, uma vez por semana. Os objetivos foram traçados e as atividades foram planejadas em função 
das suas características e necessidades, tais como: alongamento, coordenação viso-motora, equilíbrio, 
contagem, desenho, música. Além disso, é utilizado um timer para indicar o final da sessão, o que auxilia 
na compreensão da estrutura de início, meio e fim das sessões. Na fase de desfecho, o aluno alimenta o 
cavalo como forma de encerramento e agradecimento pelas atividades do dia.

Para a coleta de dados, foi elaborado e aplicado com as professoras, um questionário 
com perguntas abertas, as quais permitem respostas livres para conhecer a opinião dos participantes 
(BUNCHAFT; CAVAS, 2002).

Para a análise dos dados, as respostas dos questionários foram tratadas e analisadas segundo a 
Análise de Conteúdo de Bardin (2011).

Resultados e Discussão
A partir do tratamento dos dados, foram encontrados resultados referentes ao contexto 

escolar do aluno, segundo a opinião das professoras. As duas afirmaram que houve mudanças relacionadas 
a diferentes aspectos após o início no programa, tais como citados no Quadro 1 a seguir.
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Quadro 1 - Mudanças apresentadas pelos participantes.

Categoria Part. Exemplos de fala

Comunicação P1
P2

P1: Sua comunicação melhorou muito
P2: está mais falante, expressa mais suas vontades e necessidades

Interação social/ 
socialização

P1
P2 P1: Com os amigos também passou a interagir, chamando-os para brincar

P2: interage mais com os colegas, alguns em especiais

Físico/motor P1
P2

P1: no parque passou a brincar mais, balançar, correr, gira-gira.  Antes só 
usava baldinho com formas na areia.
P2: Copia gestos e atitudes, e até mesmo brincadeiras. Apresenta mais 
disposição para correr, brincar e participar das atividades. Usa escorregador, 
gira gira, ponte de madeira, balanço, corre bastante. Antes só brincava 
sentado na areia com potinhos, forminhas, pazinhas, e atualmente utiliza 
quase todos os brinquedos. Melhorou postura ao sentar.

Comportamentos, 
interesses e atividades 
restritivos/ repetitivos

P1
P2

P1: A mudança do João foi muito visível. Antes só usava baldinho com 
formas na areia. 
P2: Antes só brincava sentado na areia com potinhos, forminhas, pazinhas, 
e atualmente utiliza quase todos os brinquedos. O João não se alimentava na 
escola. Atualmente se alimenta, às vezes até mais de uma vez, dependendo 
do que lhe é servido. 

Independência P2 P2: Tem apresentado maior independência, coloca a mochila sozinho, vai 
ao banheiro e retorna sozinho.

Aspecto cognitivo 
e percepção do seu 
ambiente

P1
P2

P1: Passou a me reconhecer como professora dele, algo que ele nem notava. 
Ele está obedecendo e entendendo alguns comandos do nosso dia a dia 
na escola. Percebi que todas essas mudanças fez com que ele começasse a 
enxergar o mundo à sua volta.
P2: também está mais atento durante a realização das atividades, aos 
significados das palavras e desenhos. Está mais atento em relação às regras 
do grupo e da escola, e as acata com mais precisão.

Legenda: P1: professora de sala; P2: professora de sala de recursos.

Fonte: Elaboração própria.

Ao abordar o TEA, consideram-se os déficits na comunicação e interação social e a presença 
de comportamentos, interesses e atividades restritivos/repetitivos (DSM-V, 2014). Os dados encontrados 
neste trabalho refletem a mudança nestes aspectos nos diferentes contextos do aluno estudado, tais como, 
na escola - sala de aula, parque e recreio.

Com relação à comunicação do aluno, as professoras apontaram que ele está mais comunicativo, 
“expressa mais suas vontades e necessidades” (P2). Quanto à interação social, as professoras consideraram 
que houve melhora, pois “com os amigos também passou a interagir, chamando-os para brincar” (P1). 
O que corrobora com as considerações de Freire, Andrade e Motti (2005), que afirmou que a interação 
com o cavalo, durante as fases das sessões de equoterapia, promovem novas formas de comunicação, 
socialização, autoconfiança e auto-estima.

Resultado da socialização do aluno fica evidente a melhora no aspecto físico/motor, havendo 
alterações na intensidade da realização das atividades, como indicado pela professora da sala de recursos 
“apresenta mais disposição para correr”, e ampliação na diversidade dos brinquedos e brincadeiras. Além 
dessa mudança no repertório motor, o aluno apresentou “melhora na postura ao sentar” (P2). Esses 
achados confirmam a literatura sobre os benefícios da equoterapia (LERMONTOV, 2004).
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Considerando a característica relacionada aos comportamentos, interesses e atividades 
restritivos e repetitivos, foram apresentadas alterações pelas participantes. As professoras concordaram 
quanto ao uso de brinquedos no parque, uma vez que “antes só usava baldinho com formas na areia” (P1), 
agora “utiliza quase todos os brinquedos” (P2). A alimentação do aluno também teve mudanças na escola, 
ele “não se alimentava [...], atualmente se alimenta, às vezes até mais de uma vez, dependendo do que 
lhe é servido” (P2). Essa informação confirma a característica do TEA de dificuldade na alimentação, que 
geralmente é rejeitada ou restrita a poucos alimentos (MELLO, 2016). 

Embora João apresentasse dificuldade na alimentação, as respostas da professora de sala de 
recursos apontaram que houve melhora, a qual foi resultado de sua experiência no programa de equoterapia. 
No programa, na fase de desfecho, o aluno alimentava e observava a mastigação do cavalo como forma de 
finalização e agradecimento pelas atividades, portanto, ele transferiu essas vivências para sua vida.

As professoras destacaram maior independência e alguns aspectos cognitivos do aluno com 
TEA: ele “está mais atento durante a realização das atividades, aos significados das palavras e desenhos” 
(P2) e passou a respeitar as regras da escola. Com isso, ele passou a identificar a professora de sala como sua 
professora, a qual respondeu que “todas essas mudanças fez com que ele começasse a enxergar o mundo 
à sua volta” (P1), o que remete à citação de Freire, Andrade e Motti (2005, p.65) que destacou que “o 
recurso equoterápico pode auxiliar na melhora das relações sociais de crianças autistas favorecendo uma 
melhor percepção do mundo externo”.

Conclusão
O presente estudo buscou verificar as alterações ocorridas no contexto escolar de um aluno 

com Transtorno do Espectro Autista após ter começado a participar de um Programa de Equoterapia. Foi 
encontrado que houve alterações positivas relacionadas a várias particularidades do transtorno presentes 
nesse aluno tais como melhoras na comunicação, socialização, aspectos físicos/motores, ampliação de 
interesses, independência, aspectos cognitivos e percepção do seu ambiente.

Conclui-se, portanto, que a participação no Programa de Equoterapia promoveu diferentes 
alterações nas características que o aluno com TEA apresentava tanto no contexto escolar.
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